
DOMARPRESENTATION 

Birgit Dawin-Vesszö, kennel Padawi’s. 

Styrelsen har ställt några frågor till årets 

domare och här kommer en översättnng. 

Hur började du med yorkshireterrier? 

Min mor kom hem till familjen med en 

york när jag var tio år gammal och då blev 

vi alla förälskade i denna härliga ras. Detta 

var Dixie och året var 1984. 

1990 startade uppfödningen inom 

VDH/FCI med kennelnamnet Padawi’s. 

Samtidigt började jag visa hundarna på 

utställning också. Namnet Padawi’s 

kommer ur två ord, Paderborn, staden där 

vi bor och Dawin är vårt familjenamn. 

Vem/vad var till störst hjälp för dig då? 

Var det andra uppfödare eller litteratur? 

Jag tror att alla börjar lära sig genom att 

läsa litteratur i ämnet. För vår del gav 

Ronny Engelen en hel del tips och så lärde 

jag mig förstås också en hel del genom att 

studera andra på utställningar. Jag tittade 

på hur andra presenterade sina hundar och 

hur de visade upp dem. Domarnas 

bedömning är också mycket viktig 

eftersom domarna ger utställarna en bild av 

vad de ska föda upp, vad som är viktigt för 

rasen och vilken typ av hund du kan ha 

chans att vinna med. 

Vem lärde dig om pälsvård och uppvisning 

av york? 

Vår första valpkull var efter Ronny 

Engelens Just You of Millmoor och i den 

kullen var Ch Andrew-Boy of Padawi’s 

som var den hund jag började tävla på 

utställning. Det var Ronny Engelen som 

visade mig hur jag skulle presentera en 

york på utställning. Efter hans introduktion 

så lärde jag mig själv genom att stå framför 

en spegel och dessutom tittade jag på hur 

andra gör och såg hur olika alla gör i 

ordning pälsen och yorken och tog till mig 

allt jag tyckte var bra för att skapa mitt 

eget sätt. 

 

 

 

Jag delar gärna med mig av mina tips och 

idéer, det är många uppfödare som vill 

hålla det som sina egna hemligheter, men 

jag vill gärna se välpresenterade yorkar på 

utställningarna. 

Vilken är din mest kända champion? 

För mig och min familj är alla våra hundar 

speciella men om vi talar om välkända 

champions måste jag nämna två. 

Först Handsome Roy of Padawi’s, han är 

MultiCh, FCI World Junor Winner, FCI 

WW International Ch och han gav mig 

stora framgångar i ringarna. Han var en 

mycket speciell hund för mig, han var så 

intelligent och han visste exakt var jag 

gjorde, hur jag mådde och vad jag tänkte 

göra. Allt han gjorde, gjorde han för mig… 

inte för att få leksaker eller godis… bara 

för mig. 

Sedan är det MultiCh Kiss Me Kate of 

Padawi’s, hon vann FCI World Winner 

2006, FCI European W 2006, Int Ch och 

en mängd andra titlar, hon var som en 

drottning hemma. 

Vad anser du vara yorkens viktigaste 

kvalitéer? 

Sedan 1990 har vi haft uppfödning med 

kennelnamnet of Padawi’s. Tiden går så 

fort och nu är jag 42 år och sedan tre år 

tillbaka är jag specialdomare för 

yorkshireterrier. Jag älskar yorken för dess 



härliga karaktär.  De är terriers som älskar 

att leka, men i nästa stund kan de vara 

lugna och keliga. Jag uppskattar mycket 

om de har ett balanserat temperament. Färg 

och pälskvalitet är mycket viktigt. Vi vill 

alla ha en fin mörkt stålblå färg och en 

tanfärg med sina tre nyanser gold, men 

dessvärre hittar vi inte så många med 

denna nyanserade tanfärg. 

Det är så ledsamt att se att fler och fler 

yorkar bara har brun tanfärg utan gyllena 

glans. Detta är en anledning till att de 

förlorar sitt vackra ansiktsuttryck. Det är 

härligt att se ett välbalanserat yorkhuvud 

med fin gyllena tanfärg och mörka ögon. 

Vår uppfödning är baserad på två 

europeiska blodslinjer, Millmoor och 

Ozmilion. Sedan 1996 har vi också fört in 

nordamerikanska blodslinjer. Genom att 

kompinera dessa linjer har vi producerat 

friska, glada och framgångsrika 

yorkshireterriers. Vårt mål är att hela tiden 

föda upp representativa yorkar, med 

vackert ansikte och god konstruktion, 

utmärkt silkig päls, mättad blå och golden 

tanfärg, sunda, med fria rörelser och lugnt 

men energiskt temperament. 

Vi har fått glädja oss åt stora framgångar i 

utställningsringarna. Vi har producerat 

World och European Winners, 

Internationella och Nationella Champions. 

Vi är stolta att vi fått dessa titlar enbart 

från hundar som vi själva fött upp.   

Padawi’s hundar har fått championtitlar 

runt om i världen, från Amerika till Asien 

och Australien. 

Vi begränsar antalet kullar för våra hundar 

för att försäkra oss om att de hålls i 

utmärkt kondition. Yorkarna sitter inte 

instängda utan får springa fritt i vårt hem 

och i vår stora trädgård. De är älskade 

familjemedlemmar och sover i våra sängar. 

Som en följd av detta är de mycket sociala, 

vänliga och friska. 

Till alla vänner som bidragit med tid och 

expertis under åren vill vi tacka från 

hjärtat. Till alla domare vars åsikter har 

hjälpt oss att utveckla våra linjer, stort 

tack.  Och till alla människor som har delat 

vårt intresse för hunduppvisning och som 

har stöttat oss i våra ansträngningar, stort 

tack. Inget av alla detta skulle varit möjligt 

utan er. 

Birgit Dawin-Vesszö 

 


